ใบสมัครสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
……………………………
เขียนที่................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ........................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน..........................................พ.ศ. .................. รวมอายุ .....................ปี ..................เดือน
เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................
สถานภาพ
โสด
สมรส/ชื่อคู่สมรส......................................................................................
หย่า
หม้าย
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่................................หมู่ที่..................หมู่บา้ น...................................................................
ตรอก/ซอย.............................................. ถนน......................................... ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................ รหัสไปรษณี ย.์ ........................
โทรศัพท์ (บ้าน) .................................โทรศัพท์มือถือ.........................................โทรสาร................................
อาชีพ............................................................... สถานที่ทางาน..........................................................................
ตาแหน่ง......................................................... เงินเดือน..................................................บาท
(..........) ก. เป็ นบุคคล เกี่ยวข้องกับสมาชิก………………………………………………...
(..........) ข. เป็ นกลุ่มบุคคล
(..........) ค. เป็ นองค์กรทัว่ ไป
(..........) ง. เป็ นสถาบัน
ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด โดยตลอดแล้ว
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ จึงขอสมัครเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์น้ ี และขอให้ถอ้ ยคาเป็ น
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าไม่เป็ นผูต้ อ้ งโทษคดีอาญา และไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรรับข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกสมทบ
ข้าพเจ้าจะชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ฯ สองร้อยบาทถ้วน และถือหุ ้นครั้งแรกเป็ นจานวนเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า หนึ่งหมื่นบาทถ้วนแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้วน
ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสมทบ จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด ทุกประการ
ลงชื่อ
ผูส้ มัคร
(.....................................................................)

ทะเบียนสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
……………………………
ชื่อ............................................................................นามสกุล.............................................................
สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที่..................................รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบตามมติคณะกรรมการดาเนินการ
ในการประชุม ครั้งที่.............../.............. เมื่อวันที่.............................................................................................
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวนเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ................................................
พร้อมทั้งถือหุ น้ ครั้งแรกไม่นอ้ ยกว่า หนึ่งหมื่นบาทถ้วน จานวนเงิน..........................................................บาท
(.....................................................................................) เมื่อวันที่....................................................................
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ

สมาชิกสมทบ

(..............................................................................)
ลงชื่อ

พยาน

(..............................................................................)
ลงชื่อ

พยาน

(..............................................................................)

ตัวอย่ างลายมือชื่อ
(โปรดลงลายมือชื่อคนละ 3 ลายมือชื่อ)
คู่สมรส

สมาชิกสมทบ
………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………

………………………………………………..

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิ กสมทบ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูส้ มัครสมาชิกสมทบ
2. สาเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัครสมาชิกสมทบ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสมาชิกผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูส้ มัคร
4. สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูส้ มัคร
5. สาเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุ งไทย

ลงชื่อ
ผูร้ ับรอง
(...................................................................)
สมาชิกเลขทะเบียนที่.....................
ลงชื่อ

ผูร้ ับรอง

(...................................................................)
สมาชิกเลขทะเบียนที่......................

ก.พินัยกรรมแบบธรรมดา
หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
เขียนที่..............................................................................
หนังสือพินัยกรรมนี้ทําไว ณ วันที่ (ตัวหนังสือ)........................ เดือน............................... พุทธศักราช
(ตัวหนังสือ) ..........................................................................................................
ขาพเจา........................................................................................ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ เลขทะเบียนที่............................. ขอทําหนังสือพินัยกรรมนี้กําหนดตั้งผูรับโอนประโยชนไวเผื่อตาย
กลาวคือ เมื่อขาพเจาตายใหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด จายเงินซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จํากัด ใหแก............................................................................................ อายุ..............................ป
อาชีพ…………………. อยูบานเลขที่................................... ตําบล.................................. อําเภอ..............................
จังหวัด.....................................................................................
ใหแก............................................................................................ อายุ..............................ป อาชีพ…………………. อยู
บานเลขที่................................... ตําบล.................................. อําเภอ..............................
จังหวัด.....................................................................................
ขา พเจ า ขอแสดงเจตนาไวดว ยวา ถาขาพเจาจะเพิกถอนหรือเปลี่ย นแปลงขอกําหนดในหนังสือ
พินัยกรรมนี้ โดยทําหนังสือพินัยกรรมฉบับใหมขึ้น ก็จะไดมอบหนังสือพินัยกรรมฉบับใหมนั้นใหสหกรณออมทรัพย
ครูสมุทรปราการ จํากัด ยึดถือไว
ขาพเจาขอรับรองวา ในขณะที่ขาพเจาแสดงเจตนาทําหนังสือพินัยกรรมตั้ง / เปลี่ยนแปลงผูรับโอน
ประโยชน ไดกระทําในขณะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ไมหลงใหลฟนเฟอนหรือวิกลจริต หรือถูกบังคับขูเข็ญแตประการ
ใด มีความสามารถตามกฎหมายและมีพยานรูเห็น 2 คน ซึ่งอยูพรอมกันในขณะทําพินัยกรรมตั้ง / เปลี่ยนแปลงผูรับ
โอนประโยชน จึงลงนามไวเปนสําคัญ
........................................................... ผูทําพินัยกรรม
ขาพเจา ทั้ง............................................................................................................(ชื่อพยาน)
ขอรับรองวา ผูทําพินัยกรรมไดลงลายมือชื่อในหนังสือพินัยกรรมขางบนนี้ตอหนาขาพเจาซึ่งอยูพรอมหนากัน
....................................................................... พยาน
(.....................................................................)
สมาชิกทะเบียนเลขที่ ....................................
....................................................................... พยาน
(.....................................................................)
สมาชิกทะเบียนเลขที่ ....................................
หนั ง สื อ พิ นั ย กรรมนี้ ข า พเจ า ................................................................................
ที่อยู............................. ตําบล.......................................อําเภอ................................... จังหวัด......................... เปนผูเขียน
.........................................................................ผูเขียน
(ตอหนาหลัง)

ลายมือชื่อผูรับโอนประโยชน
ตามหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน ของ................................................................
ลงวันที่......................................................................
ลายมือชื่อผูรับโอนประโยชน

พยาน

(ผูทําพินัยกรรมควรเปนพยานเอง)

ขอที่พึงระวัง
(1) พินัยกรรมแบบธรรมดา ตองทําเปนหนังสือ ลงวัน เดือน ป ในขณะที่ทําขึ้นและผูทําพินัยกรรมตองลง
ลายมือชื่อไวตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน ซึ่งพยานทั้งสองคนนั้นตองลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผูทํา
พินัยกรรมไวในขณะนั้น การขูด ลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่น ซึ่งพินัยกรรมนั้นยอมไมสมบูรณ เวน
แต ผู ทําพิ นั ย กรรมจะได ล งลายมื อชื่ อกํ า กั บ และพยานลงลายมือชื่อรับ รองอยางเดีย วกับ ที่กลาวขางตน (ประมวล
กฎหมายแพงฯ มาตรา 1656)
(2) บุคคลตอไปนี้ จะเปนพยานในการทําพินัยกรรมไมได
(ก) ผูยังไมบรรลุนิติภาวะ
(ข) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ
(ค) บุคคลที่หูหนวก เปนใบ หรือจักษุบอดทั้งสองขาง (ประมวลกฎหมายแพงฯ มาตรา 1670)
(3) เมื่อบุคคลใดนอกจากผูทําพินัยกรรม เปนผูเขียนขอความแหงพินัยกรรม บุคคลนั้นตองลงลายมือชื่อของ
ตน ทั้งระบุวาเปนผูเขียน ถาบุคคลนั้นเปนพยานดวย ใหเขียนขอความระบุวาตนเปนพยานไวตอทายลายมือของตนเอง
เชนเดียวกับพยานอื่นๆ (ประมวลกฎหมายแพงฯ มาตรา 1671)
(4) ผูเขียนและพยานในพินัยกรรม จะเปนผูรับทรัพยตามพินัยกรรมนั้นไมได และคูสมรสของผูเขียนหรือของ
พยานในพินัยกรรมก็ตองหามเชนเดียวกัน (ประมวลกฎหมายแพงฯ มาตรา 1653)

